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Astăzi

Producătorii de 
camioane

UE a introdus noi regulamente pentru producătorii de camioane. 
Acestea presupun reducerea emisiilor medii de CO2 de la vehiculele grele 
cu 15% până în 2025 și cu 30% până în 2030.

Regulamentul privind 
emisiile de CO2 a intrat 
în vigoare pe data de  
14 august 2019. 

Dedicată, în prezent, 
producătorilor de camioane.*

*  Se preconizează că viitoarele reglementări vor 

acoperi și operatorii de flote.

Dacă producătorii nu vor 
respecta regulamentul, vor 
plăti penalizări pentru fiecare 
vehicul.

Penalități

*  Reducerea medie a emisiilor de 

CO2 față de 2019.

Ce este nou?

VECTO ȘI NOUL REGULAMENT PRIVIND 
EMISIILE DE CO2 PROVENITE DE LA 

VEHICULELE GRELE



6×2

Viitor

70%

6%

4×2

Grup de vehicule 1, 2, 3, 4, 5, 9 și 10.

Ianuarie 2019
Camioane mari (rigid și 
tractor) cu configurația 
osiilor 4×2 și 6×2  
și o MTV > 16t.

Ianuarie 2020
Vehicule (rigid și tractor)  
cu o MTV > 7,5t.

Camioanele, autobuzele și autocarele sunt 
responsabile pentru 6 % din totalul emisiilor 
de carbon din UE.

Aproape 25 % dintre emisiile de CO2 
provenite de la transportul rutier sunt 
emise de camioane, autobuze și autocare.

De CO2 vor continua să crească 
dramatic pe viitor, pe măsură ce volumul de marfă 
rutieră continuă să crească.

Camioanele mari sunt responsabile 
pentru până la 70 % din totalul emisiilor 
de CO2 provenite de la vehiculele grele.

Reglementările extinse vor 
afecta pe viitor tot mai mult 
configurațiile vehiculelor și 
remorcilor.

De ce este atât de important?

Ce vehicule sunt afectate?



factorii principali care au 
impact asupra consumului 
și emisiilor de CO2.

Motor

Rezistența la rulare a 
anvelopelor

Aerodinamică3
= Mai puțin 

CO2

Mai puțin 
combusti-

bil

5 % 
Anvelopele

5 % Reparații și mentenanță

8 % 
Asigurări,  
taxe etc

13 % 
Management,  
administrare

29 % 
Amortizarea/ 
deprecierea 
 vehiculului

10 % 
Șoferul 30% 

Combustibilul

Anvelopele influențează 40%

 din costul de op
erare al flo

tei.

Nivelul de emisii de CO2 este direct legat  
de consumul de combustibil. 

Costuri de operare  
flotă

Emisii CO2 și consumul de combustibil
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›   Tipul rutei  
—   distanță mare  

(opriri puține, viteză constantă)

—    distribuție regională  
(opriri multiple, viteză variabilă)

— urbană

›   Frânare și accelerare

› Profil viteză

Comportamentul șoferului

›  Încărcătură grea și/sau ușoară 
și distribuția masei

Încărcătura

›  Diferitele configurații de vehi-
cule, cum ar fi camioanele rigide 
sau combinațiile de tractor și re-
morcă (inclusiv simularea pentru 
o remorcă standard)

Configurația vehiculului

KG

Anvelopele influențează 40%

 din costul de op
erare al flo

tei.

Aerodinamică

Tip vehicul

Configurație 
osie

Masă 
vehicul

Caracteristici 
motor

Rezistența la 
rulare  

a anvelopelor

Eficiența 
transmisiei

VECTO este un instrument digital de simula-
re obligatorie care a fost creat de UE pentru 
a se asigura faptul că se respectă obiectivele 
privind reducerea emisiilor de CO2.

Cu ajutorul VECTO, producătorii de vehicule 
pot simula emisiile de CO2 și consumul de 
combustibil pentru configurațiile individuale 
de vehicule.

Vehicle Energy Consumption Calculation Tool

Ca date de intrare, instru-
mentul folosește un nu-
măr de parametri: 

Ce este VECTO?



Operatorii de flote  
vor beneficia de:

Compararea ușoară a  
diferitelor vehicule

ransparență mai mare privind  
consumul și emisiile de CO2 ale 
diferitelor configurații de vehicule, la 
cumpărarea de camioane noi

Impact pozitiv asupra eficienței  
consumului întregii flote 
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VĂ AJUTĂM SĂ FACEȚI ALEGEREA.


